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Wydarzenia

Dzień Wolsztyński
Wtorek, 23.11.2021

Rozpoczęły się kontrole jakości powietrza na terenie gminy
Wolsztyn z wykorzystaniem drona, badającego kominy
Wolsztyn
Natalia Krawczyk
natalia.krawczyk@polskapress.pl

Kontrole są prowadzone przez
straż miejską z wykorzystaniem
drona, który wyposażony w specjalistyczne urządzenia pomiarowe, sprawdza skład chemiczny dymu wydobywającego
się z kominów. - W ten sposób
można określić czy w piecu spalany jest wyłącznie przeznaczony do tego opał. Negatywny
wynik pomiaru jest podstawą
do kontroli w samym budynku wyjaśnia ratusz.
Za naruszenie prawa grozi
mandat w wysokości do 500 zł.
MATERIAŁ INFORMACYJNY KLIENTA

FOT. ROLAND BUŚKO

Od początku listopada trwają
kontrole jakości powietrza
na terenie gminy Wolsztyn.
Prowadzone są przez wolsztyńską straż miejską z wykorzystaniem drona. Jak na razie na 59
kontroli wystawiono dwa mandaty. Komendant wolsztyńskiej
straży miejskiej zwraca uwagę,
że nie zawsze ciemny dym wydobywający się z komina musi
oznaczać palenie substancji niedozwolonych.

O tej porze roku taki brak przejrzystości powietrza to norma
Strażnicy miejscy mogą również
skierować sprawę do sądu, który
z kolei może zasądzić grzywnę
w wysokości do 5000 zł. Kon-

trole prowadzone będą nie tylko
w mieście, ale i na wsiach.
Jak mówi komendant straży
miejskiej Mirosław Miętus,

pierwsze kontrole odbyły się
na początku listopada i wypadły
dosyć dobrze. - Kontrole przeprowadziliśmy na os. Heleny

oraz w obrębie Bohaterów Bielnika. W trzech miejscach okazało się, że drewno, które było
palone miało za dużą wilgotność, jednak nikt nie palił substancji niedozwolonych – wyjaśnia.
Łącznie przeprowadzono 20
kontroli i wystawiono dwa mandaty. Podczas kolejnych kontroli,
których było 39 - tym razem
na terenie Karpicka i Chorzemina
- nie odnotowano żadnych nieprawidłowości.
- Kiedy na terenie Wolsztyna
zostały zamontowane czujniki
jakości powietrza wiele osób zaczęło do nas dzwonić, że wskazują na zły stan powietrza. Nijak
ma się to jednak do palenia substancji niedozwolonych. Czasem
powodem może być nieumiejętne rozpalanie, czarny dym
wcale nie musi wyrokować, że są
palone substancje niedozwolone
– zauważa Mirosław Miętus.
Wyjaśnijmy, że głównym źródłem pyłu PM10 w powietrzu
w europejskich miastach jest
emisja ze spalania w indywidualnych systemach grzewczych
paliw stałych takich jak węgiel,
drewno i biomasa oraz z ruchu

drogowego, szczególnie z pojazdów z silnikami wysokoprężnymi bez filtrów cząstek stałych.
Co roku mieszkańcy mogą
złożyć do ratusza wnioski
o udzielenie dotacji na wymianę
istniejących źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na te bardziej ekologiczne. Prowadzona
od kilku lat akcja cieszy się dużym zainteresowaniem - co roku
do urzędu wpływa więcej wniosków, a łączna kwota dotacji jest
wyższa.W marcowym naborze
wniosków o udzielenie dotacji
celowych z budżetu gminy
Wolsztyn na przedsięwzięcie
służące poprawie jakości powietrza na terenie miasta i gminy
Wolsztyn złożono łącznie 136
wniosków na kwotę 576 tys. zł.
Dofinansowanie dotyczy zakupów i prac obejmujących: demontaż starego źródła ogrzewania, zakup i montaż nowego źródła ogrzewania oraz wkładu kominowego, podłączenie do sieci
gazowej, elektrycznej i cieplnej.
W listopadzie zamontowano
czujki jakości powietrza w trzech
lokalizacjach: na ulicach Bohaterów Bielnika, Spokojnej oraz
Doktora Kocha. ą
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